
وعلى هذا فنقول: الصحيح يف هذه املسألة أن من عقد على معتدة فاألصل أا حتل له بعد  .....

احلاكم أن مينعه منها  ىرأإن )) لكن  وأحل لكم ما وراء ذلك انتهاء العدة؛ لعموم قوله تعاىل: ((

  حتذيرا فله ذلك نعم.

حتى يبلغ فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعاىل: ((  ومن

    )) كذا؟  الكتاب أجله

ومن فوائد اآلية الكرمية: املخاطبة بامل، وأا أسلوب من أساليب البالغة؛  من أين تؤخذ؟ من قوله 

)) ألن أجله ما بني هنا نعم؟ وإن كان بني يف آية ثانية؛ وقد سبق  حتى يبلغ الكتاب أجله تعاىل: ((

لنا أن من فوائد اإلمجال أن النفس تتطلع إىل بيانه وحترص عليه حىت تدركه؛ فإذا أدركت البيان بعد 

  اإلمجال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم يف نفس اإلنسان وال ينساه؛ واضح؟ 

   واضح نعم: الطالب

ن ال نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب يعين ما نؤيد أن جييبوا كتاب وهلذا حن: الشيخ

ونشرح له كل ما فيه، خل الكتاب فيه بعض الشيء؛ ألجل اإلنسان يستعمل فكره نعم؟ وال نؤيد 

 لمفكره؛ إنسان ما يتع دألنك إذا تعودا تبل ....استعمال الطالب لآلالت احلاسبة إال عند الضرورة؛

إال ذه اآللة؛ وال نؤيد أيضا استعمال الطالب آلالت الفرائض، آالت علم الفرائض؛ يف آالت اآلن  

واضرب األرقام حتل لك املسألة، تقسم لك أي ما قاعدا علم الفرائض اعرف كمبيوتر ما تبني لك 

ما يعلمكم  تريد بدال من أن تتعب يف قسم الرتكات وتراجع كتب الفرضيني استعمل هذه نعم؟ ولكن

استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من ال أبدا بس يوريك كيف  . . .الذي عنده ألين أخشى 

حق الورثة نعم؟ ومع ذلك لو نظرت  طلعت مث ...األزرةب وتكتب على الشاشة املال  مث جتيء تعمل

  . . .ما تعطيه....تطلع امسهواحدا ما 

  ما مذهبها ؟ :الطالب

أقول إين ال أؤيد ذلك؛ ألن الطالب ينبغي أن يدرك العلم ...املشهور عند احلنابلة  : مذهبهاالشيخ

   بفهمه نعم؟ .

واعلموا أن اهللا يعلم ما  يستفاد من اآلية الكرمية أيضا: إحاطة علم اهللا بكل شيء ؛ لقوله تعاىل: ((

  )) . في أنفسكم



           ر اإلنسان يف نفسه ما ال يرضي ربه؛ من قوله تعاىل: سويستفاد منها وجوب احلذر من أن ي

  )) .  فاحذروه ((

أهل اجلنة ذكر أهل  : أن هذا القرآن العظيم مثاين مبعىن تثىن فيه األمور، واملواضيع؛ فإذا ذكرويستفاد منه

اهللا نزل  (( يف قوله:على ذلك معه اخلوف وهكذا؛ وقد نص اهللا تعاىل  النار؛ وإذا ذكر الرجاء ذكر

)) وهو هذا القرآن؛ من أين يؤخذ من هذه اآلية؟ ألنه ملا حذر  أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني

  )) . واعلموا أن اهللا غفور حليم (( قال:

فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الغفور واحلليم؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن كل  ومن

ضمن يتحلكم؟ فيه تفصيل؛ إن كان متعديا صفة؛ وهل يتضمن الاسم من أمساء اهللا فهو متضمن 

االلتزام؛  احلكم؛ وإن كان غري متعدي مل يتضمن؛ وهل يدل على أكثر من صفة؟ نعم رمبا يدل بداللة

  تضمن، وااللتزام؛ وياسر يضرب لنا مثاال للمطابقة ؟و طابقة، ألن أنواع الداللة عندهم ثالثة: م

  ...: الطالب

؛  طيب مثال ذلك أقرب شيء منثل باحملسوس؛ أنا عندي اآلن بيت؛ فإذا قلت: هذا بيت فالن : الشيخ

إال و وما أشبه ذلك، ت صاالالح و سبيت فالن تدل على كل البيت مبا فيه من الغرف واحلجر والف لمةك

داللة مطابقة يعين معناه إذا دل اللفظ على كل معناه فهو مطابق؛ وتدل على  هال؟ تدل على جمموع

عناه فهي الواحدة بالتضمن، يعين إذا دل اللفظ على جزء م ةحسفالو  ةواحدال ةصالالاحلجرة واحدة و 

داللة تضمن؛ وتدل على أن هلذا البيت ثانيا بااللتزام؛ ألن البيت ال يقوم بنفسه البد من بان يبنيه 

يسمى هذه التزام يعين داللة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله وهو من لوازمه يسمى داللة التزام؛ 

السم تدل على األمرين داللة اهذا بالنسبة ألمساء اهللا تدل على ذات اهللا وعلى صفة اليت يتضمنها 

  أيش؟

  : مطابقة الطالب

هلذا املعىن تدل داللة التزام مثل اخلالق من أمساء اهللا،  الزمعلى األمر ال ة؛ وتدلطابقم داللة :الشيخ

اخلالق من أمساء اهللا؛ داللته على الذات واخللق مطابقة، وداللته على العلم والقدرة التزام، وداللته على 

اخللق وحده أو الذات وحدها تضمن؛ واضح يا صاحل؟ سبحان اهللا واضح يا ياسر؟ واضح؟ طيب 

مطابقة؛ ألنه دل على كل معناه؛ ويدل على داللة صفه للخلق الذات اهللا، و  اخلالق اآلن يدل على

وحده تضمن يعين معناه إفراد كل واحد عن اآلخر؛ ويدل على العلم والقدرة  الذات وحدها وعلى اخللق



داللة التزام؛ كيف؟ ما ميكن أن يكون خالقا إال وهو عامل خالق؛ هل خيلق من ال يقدر؟ ال؛ هل خيلق 

اهللا الذي خلق سبع سموات   يعلم؟ ال؛ البد يكون عاملا قادرا؛ وهلذا قال اهللا سبحانه وتعاىل: ((من ال

ومن األرض مثلهن يتنزل األمر بينهن لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل 

خلق إال بعلم )) فذكر العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق؛ وال ميكن أن يكون هناك  شيء علما

   .. . وإالكيف خيلق وبقدرة على اخللق 

  )) ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تسموهن . . . ((

 ال جناح  يستفاد من هذه اآلية الكرمية: جواز طالق الرجل امرأته قبل أن ميسها؛ لقوله تعاىل: ((

عدم ذلك؛ وأن ال يطلق؛ ألن طالقه إياها قبل أن  وىل)) أن األ ال جناح )) ورمبا يشعر قوله: (( عليكم

سها وقد خطبها وقدم هلا الصداق فيه شيء على املرأة وغضاضة وإن كان اإلنسان قد يتأمل يف أمره مي

  جال .وتضطره األمور إىل الطالق فإنه ال  ينبغي أن يكون متسرعا متع

  )) . ما لم تمسوهن وله تعاىل: ((ويستفاد من هذه اآلية الكرمية: إطالق املس على اجلماع؛ لق

أن  : أنه جيوز لإلنسان أن يتزوج املرأة بال تسمية مهر؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((يستفاد منهاو 

   )) يعين وما مل تفرضوا هلن فريضة. تمسوهن لمما )) ألنه معطوف على قوله: (( تفرضوا

ا؛ فمنهم من يرى أن النكاح صحيح هلوقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج املرأة وشرط أن ال مهر 

ثل؛ ومنهم من يرى أن النكاح غري صحيح؛ وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط املوالشرط فاسد وهلا مهر 

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن  عدم املهر فالنكاح غري صحيح؛ ألن اهللا اشرتط للحل املال وقال: ((

ر؛ إما أن يشرط املهر ويعني أو يسكت عنه، أو يشرط )) واحلال ال ختلوا من ثالثة أمو  تبتغوا بأموالكم

عدمه؛ ففي احلال األوىل النكاح صحيح وال إشكال فيه وال نزاع؛ ويف الثانية النكاح صحيح وهلا مهر 

   املثل إذا سكت عنه؛ ويف الثالثة أن يشرط عدمه موضع خالف بني أهل العلم .

طلق زوجته قبل الدخول ومل يسم هلا مهرا؛ لقوله  اآلية الكرمية : وجوب املتعة على من ويستفاد من

ا اخللوة ومل يسم هلا مهرا فلها املتعة واجبة  وجلس)) وهذا اإلمجاع أنه إذا طلق  ومتعوهن تعاىل: ((

  باإلمجاع 

: إن كان موسرا فعليه قدره؛ وإن كان معسرا : أن العربة يف املتعة حال الزوجويستفاد من اآلية أيضا 

  )) . وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره قدره؛ لقوله تعاىل: ((فعليه 



على الموسع قدره  ويتفرع على هذه الفائدة: امتناع التكليف مبا ال يطاق؛ كيف ذلك؟ لقوله : ((

القاعدة امتناع التكليف مبا ال يطاق دل عليه القرآن عدة مواضع؛ منها  )) وهذه وعلى المقتر قدره

  )) .  يكلف اهللا نفسا إال وسعهاال قوله تعاىل: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب إذا أمتع زوجته هذا اإلمتاع أن يكون باملعروف أي مبا يقتضي العرف 

  )) . متاعا بالمعروف حبيث يبذله عن سخاء نفس وبدون منة؛ لقوله: ((

حقا على  لقوله تعاىل: ((ومن فوائدها: أن القيام ذه املتعة من اإلحسان وإن كانت واجبة؛ 

  )) . المحسنين

هذه اآليات الكثرية املتعددة ومل فيه ومن فوائد اآلية الكرمية: عناية اهللا عزوجل بشأن النكاح حيث أنزل 

  أخطر العقود إن مل يكن هو أخطر العقود فإنه من أخطرها .من تتم بعد أيضا؛ ألنه عقد 

املعترب يف حال اإلنفاق، أن املعترب يف اإلنفاق حال الزوج؛ واستنبط بعض العلماء من هذه اآلية أن 

)) فقاس اإلنفاق على اإلنطاق؛ وهذا القياس قد  على الموسع قدره وعلى المقتر قدره لقوله: ((

لينفق ذو سعة من  يقبل وقد ال يقبل؛ لكن يغين عنه النص يف هذا وهو قوله تعاىل يف سورة الطالق: ((

                .)) زقه فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاهاسعته ومن قدر عليه ر 

وظاهر اآلية الكرمية أنه إذا دخل ا ومل ميسها ، إذا دخل ا ومل ميسها وجب املهر؛ من أين يؤخذ؟ من 

حكموا )) فعلق احلكم باملسيس وهو اجلماع؛ ولكن الصحابة رضي اهللا عنهم  ما لم تمسوهن قوله: ((

بأن اخللوة كاملسيس؛ ألنه استباح منها ما ال يباح لغري الزوج وهو اخللوة؛ فإذا خال ا أو قبلها أو 

                                                          باشرها بالشهوة فهو كاجلماع يتقرر به املهر.

  نعم؟

  ؟.........:الطالب

)) فظاهره أنه إذا طلقها قبل أن  فمتعوهن قال: ((مث ))  لم تمسوهنما إىل أن اهللا قال: ((  :الشيخ

جيامع فإنه ليس عليه متعة مع أن عليه متعة يف هذه احلال، نعم إذا خال ا، إذا خال ا ظاهره أنه أن 

)) فعلق وجوب  ما لم تمسوهن عليه املتعة، إذا خال ا وليس عليه املهر كامال؛ ألنه علق احلكم ((

عة حبال وهي إذا مل ميسها؛ فظاهره إنه وإن خال ا ال جيب هلا املهر؛ واضح؟ ولكن الصحابة حكموا املت

                        املهر دون املتعة؛ واضح؟ نعم؛هلا بأن اخللوة كاجلماع؛ وعلى هذا فإذا خال ا وجب 

  مهر الكامل؟: الطالب



  كاملنعم مهر   :الشيخ 

  مجاع بدون مسيس وال :الطالب

                             العدة ويثبت كل ما يثبت باجلماع. اأي نعم بدون مسيس وال مجاع جيب هلا املهر وجتب عليه :الشيخ

واملراد به  )) تماسوهن ويف قراءة: (( )) وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مث قال اهللا تعاىل: ((

)) أي من قبل أن جتامعوهن؛ وهنا  تماسوهن)) أو ((  إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن اجلماع؛ ((

)) جند أا جمرورة مبن؛ فهي إذا معربة؛ فإذا كانت معربة فلماذا مل تنون؟ ألا مضافة،  قبل كلمة ((

هن على تقبل مسهن أو مماس مضافة إىل أي شيء؟ ألن أن الداخلة على الفعل تؤول مبصدر، أي من

   .القراءة الثانية

)) الواو هذه للحال؛ يعين واحلال أنكم قد  فرضتم لهن فريضة من قبل أن تمسوهن وقد وقوله: ((

ها فرضتم هلن فريضة أي عينتم هلن مهرا مسمى؛ مثل أن يتزوجها على ألف درهم معني مث يطلقها، يطلق

                                       وجل. املسألة اليت ذكر اهللا عز هذا فرض سقبل ذلك، قبل أن مي

        اء هذه واقعة يف جواب الشرط وهو قوله:ف)) ال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ((

                 ؛ وما تقدير هذا اخلرب؟ فلهن أو، خربه حمذوفأ)) مبتد نصف ))؛ و(( طلقتموهن إن ((

 ))؟ يصلح هذا وهذا ، فلهن نصف ما فرضتم؛ أو فعليكم نصف ما فرضتم؛ وجيوز أن جنعل  فعليكم ((

إن  نصف ما فرضتم؛ أو  نصف ما فرضتم؛فالواجب ذوف؛ ويكون التقدير: احمل أبتدامل)) خرب  نصف ((

؛ كما لو كان ألف درهم؛ فيجعل مخسمائة فصلبعضه عن بعض  دفراإكان هذا املفروض ميكن 

ه بقي النصف مشاعا كما لو كان بعريا مثال أو سيارة؛ لو كانت دومخسمائة؛ وإن كان ال ميكن إفرا

النصف؟ له مشاعا، نقول له  هسيارة وتزوجها على هذه السيارة مث طلقها قبل أن ميسها فكيف نقول ل

                                                     .النصف مشاعا؛ أي هلا نصف هذه السيارة وله نصفها

)) إال استثناء من أعم األحوال، يعين فنصف ما فرضتم يف كل حال إال يف هذه  نإال أن يعفو  ((

ل ك: فنصف ما فرضتم يف  احلال؛ وهذا االستثناء يسمونه االستثناء من أعم األحوال؛ يعين كأنه يقول

ينصب الفعل املضارع؛ واملشكل أنه  )) أن هذه حرف مصدر إال أن يعفون حال إال يف هذه احلال؛ ((

  )) فهل نقول إن هذا للضرورة؟ ال ضرورة؟ إال أن يعفون مل ينصب ألن الواو موجودة ((

  : النونالطالب

  واو فاعلوالبثبوت النون  )) فعل مضارع مرفوع يعفون واو فاعل؛ ((الأي النون و  :الشيخ



  النون نون النسوة ال يا شيخ :الطالب

ون للنسوة؛ إذا الفعل منصوب لكنه مبين على السكون التصاله بنون النسوة؛ سكون نعم الن: الشيخ

كان ميزانه لان الصرف )) ألن الواو هذه من الفعل؛ وهلذا لو وزناه يف ميز  يعفون أيش؟ سكون الواو ((

  يفعلن؛ خبالف قولك الرجال يعفون؛ فإن وزن يعفون ؟

  : يفعلونالطالب

  ال :الشيخ

   يفعون :الطالب

)) هذه  يعفون وزن يعفون يفعون؛ صح؟ ألن الم الفعل حذفت ألجل واو اجلماعة؛ إذا نقول ((:الشيخ

)) الضمري  إال أن يعفون نصب ألا متصلة بنون النسوة ((السكون يف حمل  على ةصوبة؛ لكنها مبنينم

   يعود على من؟ يعود على النساء املطلقات؛ أو.

  ؟    ألزواجاما يعود على :الطالب  

       ؛ حنن  قلنا نون نسوة؟ األوىل أن يكون نساء؟  األزواج ال كيف يعود على: الشيخ

)) يعين أو إال أن يفعوا الذي بيده عقدة النكاح؛ فإن عفون أو  أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح (( 

ما فرضتم إال أن يعفون؛ فإن  عفا الذي بيده عقدة النكاح فما احلكم؟ ننظر من هو املستثىن؟ فنصف

  عفوا فكل ما فرضتم؛ طيب لكم وإال هلن؟

  لكم :الطالب

)) اختلف املفسرون  الذي بيده عقدة النكاح على ما املراد بقوله: (( طيب نشوف هذا ينبين :الشيخ

)) الزوج؛ ألنه هو الذي  بيده عقدة النكاح يف هذا والفقهاء أيضا؛ فقال بعض أهل العلم إن املراد ((

ونت ما أبغاها؛ ينعقد النكاح؟ ال، ما هميلك العقد والطالق؛ أرأيت لو قال الويل: زوجتك بنيت؛ فقال: 

 ينعقد، أليس كذلك؟ طيب ولو أنه انعقد وقال: قبلت، مث قال: طلقت؛ ينفسخ النكاح؟ نعم، ينفسخ

واضح جدا أن الذي بيده عقدة النكاح هو  ؛ إذا من الذي بيده العقدة اآلن؟ هو الزوج؛ وهذازوجته

؛ تكالزوج؛ وقيل: إن الذي بيده عقدة النكاح الويل مطلقا؛ ألن هو الذي يعقد فيقول للزوج زوج

عقدة؛ وقيل: إن الذي بيده عقدة النكاح هو األب خاصة بناء على القول بأن الفحينئذ يكون بيده 

يعقد خبالف األولياء اآلخرين بأم ال يعقدون إال بإذن األب جيرب ابنته؛ فهو إن شاء عقد وإن شاء مل 

  :ألب خاصا؛ إذا ففيها ثالثة أقوالموليام؛ فيكون الذي بيده عقدة النكاح هو ا



القول األول: أنه زوج؛ الثاين: أنه ويل مطلقا؛ الثالث: أنه أب خاص؛ ولكن إذا رجعنا إىل ما يقتضيه  

واب؛ وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ أليس كذلك؟ وأيضا اللفظ وجدنا أن القول األول هو الص

إذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من اآلية فائدتني: الفائدة األوىل: العفو من جانب الزوجة؛ والفائدة 

الثانية: العفو من جانب الزوج؛ وإذا جعلنا الذي بيده عقدة النكاح هو الويل مطلقا و األب صار العفو 

  ب واحد، صار العفو من جانب واحدنمن جا

)) يعين فلكم الكل؛ أو يعفوا الذي  إال أن يعفون يف قوله: ((الزوج صار االستثناء  هثالثا: إذا جعلنا 

بيده عقدة النكاح فلهن الكل؛ وإال ال؟ وإذا جعلناه الويل صار املعىن: إال أن يعفون أو يعفوا الذي بيده 

ساء؛ وداللة اآلية على املعنيني أوىل من داللتها على معىن واحد؛ فهذه عقدة النكاح فلكم الكل دون الن

ثالثة أوجه ترجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج مع كون اللفظ داال عليه بنفسه دون مرجح؛ 

رغب يف العامل الشجاع نالكرمي الطيب  زوجناك أيها الرجل احلبيب  ألن األولياء لو جاءوا كلهم وقالوا:

وخالته وعمته وكل شيء وقالوا: زوجناك ؛ فقال: ال أريد؛ أيش يكون؟ ما بنته  ماأل، وجاءت كنزوجأن 

قيقة هو الزوج؛ وال حاجة أن نرجح مادام اللفظ داال عليه؛ وبناء على حعقدة الينعقد؛ إذا الذي بيده 

ح فلهن الكل؛ صح؟ ذلك يكون االستثناء : إال أن يعفون فلكم الكل أو يعفوا الذي بيده عقدة النكا 

     نعم؛

)) إال أن يعفون فلكم الكل؛ أو  فنصف ما فرضتم )) مستثىن من قوله: (( إال أن يعفون أقول: (( 

                                              يعفو الذي بيده عقدة النكاح فلهن الكل؛ متام؟ طيب.

الذي بيده عقدة النكاح وأسقط حقه؛ كيف يقول: يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج، إذا كان الزوج هو 

مع أنه هو املعطي؟ نقول: نعم؛ ألن املفروض أن الزوج قد  ا)) فكيف نقول: إنه عف إال أن يعفون ((

؛ فإذا عفو الزوج معناه أن ال يطالبها مبا قبض؛ ةسلم املهر؛ فإذا سلم املهر بقي عند من؟ عند الزوج

                                                                                   وإال ال؟ مبا قبض .

  فكيف يصح عفو الزوج يف هذه احلال؟ طيب إذا كان نصف املهر مؤجال

  ؟......:الطالب

يكون بناء على األغلب؛ ألن اآلن قصدي إن الزوج يعفوا؛ كيف يعفوا وهو  ال عفو الزوج ؟ ال :الشيخ

إال أن  ذمة زوجته شيئا ؟ إىل اآلن ما سلمها نصف املهر فيكف يصح أن نقول (( ما بعد صار يف

  اآلية مبنية على األغلب؛ وأنه كان ينبغي أن يكون الصداق معجال، ال مؤجال؛  )) ؟ نقول:  يعفوا



  .؟......:الطالب

أيه معجال مقدما ال مؤجال؛ وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا مبعىن أنه يسقط ما قبضته : الشيخ

            املرأة فال يطالبها به.

)) ومل يقل: عقد؛ إشارة إىل أن النكاح ربط بني  عقدة )) كلمة (( بيده عقدة النكاح طيب وقوله: (( 

                                                               احلبل.بني أطرايف العقدة الزوجني؛ كما تربط 

)) أيها  وأن تعفوا )) وهذا أيضا مما يرجح أن املراد به الزوج (( وأن تعفوا أقرب للتقوى مث قال: ((

))؛ ألن االنكسار اآلن من جانب  وأن تعفوا األزواج؛ ومل يقل: وأن يعفون أقرب للتقوى؛ بل قال: ((

من؟ الزوجة؛ فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجرب خلاطرها؛ ألنه قد يكون 

ر إذا )) يعين عما تستحقون من امله أن تعفوا ا؛ فقوله: (( دخليف قلبها شيء؛ ملاذا يطلقها قبل أن ي

  طلقتم قبل الدخول وهو ربعه

  نصفه؟ :الطالب

  إال نصفه؟ : ربعه و شيخال

  : نصفه الطالب

  متأكدون؟ : الشيخ

  نعم: الطالب

)) ومل  أقرب للتقوى ن ذلك فهو أقرب للتقوى؛ وهنا قال: ((عطيب وهو نصفه؛ إذا عفومت  :الشيخ

وى لة لكم إىل تقييقل: فهو تقوى؛ ألن العفو ليس بواجب؛ لكن هذا يقربكم إىل التقوى ويكون وس

   . فيما جيب تقواه به اهللا عزوجل

)) هل هو خاص بالزوجني؟ الزوج مع الزوج  ال تنسوا )) اخلطاب هنا ((وال تنسوا الفضل بينكم  ((  

  أوليائها ؟ أو هو عام؟  و

  عام: الطالب

نقول: إن نظرنا إىل لفظه فهو عام؛ وإن نظرنا إىل سياقه فهو خاص؛ وإذا جعلناه خاصا  :الشيخ

زوجل ليس خاصا مبقتضى السياق؛ فإنه يكون عاما بالعموم املعنوي؛ ألن هذا التوجيه الكرمي من اهللا ع

      )) ال تنسوا الفضل بينكم الفضل بينك وبني أخيك؛ وقوله: (( قول ال تنسنؤالء، كل الناس 

؛ ألن النسان يطلق مبعىن الرتك؛ وحيتمل أن يكون مبعىن النسيان الذي هو وا)) هنا مبعىن ترتك تنسوا ((



مبعىن الذهول؛ فيكون املعىن ال تنشغلوا فيما بينكم مما حيصل بالفراق قبل الدخول، ال تنشغلوا عن 

النسيان إذا حيتمل أن يكون املراد نسيان الفضل؛ ألن اإلنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينساها؛ ف

وال تكونوا   ((  به الذهول؛ وكالمها وارد يف اللغة العربية، قال اهللا تعاىل: املرادبه الرتك؛ وحيتمل أن يكون 

)) النسيان هنا مبعىن الرتك؛  نسوا اهللا فنسيهم )) وقال تعاىل: (( كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم

)) والنسيان هنا مبعىن الذهول، الذهول عن الشيء  تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناربنا ال  وقال تعاىل: ((

ح ل)) أيهما ؟ يص ماجد له عز نولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم  ؛ وقال اهللا تعاىل: ((املعلوم

ىن الذهول احتجنا إىل عهذا وهذا؟ أيه إن قلنا إن النسيان مبعىن الرتك فال إشكال؛ وإن قلنا إن النسيان مب

  جواب على كيف يعذب اهللا عزوجل أو كيف يعاقبه مع أنه نسي ؟ 

األخري ظاهر كما أجاب به أهل العلم فقالوا: إن عدم املؤاخذة بالنسيان من  واجلواب على اإلشكال

ع إن اهللا وض خصائص هذه األمة وليس لألمم السابقني نعم؟ كما قال النيب عليه الصالة والسالم: (

)) قلت: حيتمل أن يكون  ال تنسوا )؛ طيب هنا (( عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

النسيان مبعىن الرتك يعين ال ترتكوا الفضل بينكم؛ وحيتمل أن يكون مبعىن النسيان؛ ألن اإلنسان يف مثل 

                                                 هذه املقامات قد ينشغل فكره وينسى ما ندب إليه من الفضل؛

على بعض ويعطيه من بعضكم  ضليعين ال تنسوا أن يف ضال)) قيل: إنه مبعىن اإلف الفضل وقوله: ((

ة؛ أو نقول للزوجة ال من الزوجفضعف وال ترتك نفسك من اإلاللزوج  لنقول لالفضل؛ طيب فهنا ه

للجميع حبسب احلال، حبسب احلال؛ قد يكون الفضل بينك وبني الزوج؟ أو للجميع؟  أسقطي وال تنس

؛ وقد يكون فقريا واملرأة غنية فتكون مقتضى احلال أن يكون الزوج معذورا يف الطالق قبل الدخول

   ال من الزوج على الزوجة.فضزوج؛ وقد ال يكون هكذا فيكون اإلال من الزوجة على الفضاإل

االمسني أو ذا االسم للتحذير من  )) ختم اآلية ذين إن اهللا بما تعملون بصير مث قال اهللا تعاىل: (( 

املخالفة؛ فإن اهللا بصري بكل ما نعمل؛ وهل البصر بصر العني الذي مقتضاه الرؤية؟ أو البصر العلم 

فيشمل ما يرى وما يسمع وما يعلم ؟ نعم األخري أعم، األخري أعم؛ واألول فيه احتمال؛ أن املراد مبا 

لكن تعلمون أن هذا التفسري يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط؛ نعمل بصري مبا نعمل مبعىن أنه يراه ؛ 

  والتفسري الثاين أعم؛وإذا وجدا معنيان أحدمها أعم واللفظ حمتمل له كان األخذ به أوىل؛ ألنه أمشل.

  ))  حافظوا على الصلوات مث قال اهللا عزوجل: ((

       ؟ .....شيخ نأخذ الفوائد:الطالب



مية: جواز الطالق قبل املس مع تعيني املهر؛ وجهه؟ أن اهللا أقر هذه احلال، يستفاد من اآلية الكر  :الشيخ

أقر هذه احلال وجعل هلا أحكاما؛ ولو كانت حراما ما أقرها وال جعل هلا أحكاما؛ وعلى هذا فيكون 

اآلية فيما إذا طلقت قبل املسيس ومل يسم هلا مهر؛ وهذه اآلية فيما إذا  نألظاهر ارتباط اآلية مبا قبلها 

   طلقت قبل املسيس ومسي هلا مهر؛ كذا؟ طيب.

  وإن طلقت بعد املسيس؟ إن مسي هلا مهر فلها مهر وإال فلها املتعة نعم .

)) فلو تنازع  فرضتم وقد ومن فوائد اآلية الكرمية: أن تعيني املهر إىل الزوج ال إىل الزوجة؛ لقوله: ((

ذا وتقول أنت  هحتج ما شئت افرضيالزوجان فقالت الزوجة للزوج: أعطين ما شئت؛ وقال الزوج هلا: 

ا مبنعم؟ ؛ ولكن إذا أبت   فضلبذلك وأنت تقول أنت الذي لك ال هجحت؟ نعم  لك األمرالذي 

؛ لكن إذا قالت: إذا قالت الذي ما ميكن جتربها يف مهر ال ترضاه فرض؟ ليس هلا ذلك ؟ ال؛ هلا ذلك،

  فرض الزوج ما يكفي ؟

  يعين قبل العقد؟ :الطالب

    قبل قبل أي نعم قبل العقد، هي باخليار . :الشيخ

    إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض هلا مهرا؛ لقوله تعاىل: ومن فوائد اآلية الكرمية: وجوب نصف املهر

  )) . فنصف ما فرضتم ((

  )). إال أن يعفون ومن فوائدها: جواز إسقاط املرأة املهر عن الزوج ، أو بعضه؛ لقوله تعاىل: ((

  مبا )) ولكن هذا مشروط  إال أن يعفون ومن فوائدها: جواز تصرف املرأة يف ماهلا؛ لقوله تعاىل: ((

  لك هذا.بالغة عاقلة رشيدة؛ كما تدل عليه آيات أخرى؛ فإن مل تكون كذلك فال متإذا كانت 

))؟ أو نقول  إال أن يعفون وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كانت مدينة ؟ لقوله تعاىل: ((

)) وليس  إال أن يعفون إذا كانت مدينة فليس هلا أن تعفوا ؟ اآلية ظاهرمها العموم، ظاهرها العموم ((

بل هذا عوض جديد مقابل م رأة أخذت من ماهلا ما يضر بالغر هذا معاوضة حىت نقول إن هذه امل

  استمتاع الرجل بالزوجة .ب

   ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز عفو الزوج عما يبقى له من املهر إذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعاىل: 

)) فإن قلنا: إنه الويل مطلقا؛ أو األب صار عندنا إشكال ما هو  أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ((

؟ هو أن الويل ال ميلك التربع وال اإلسقاط ملال موليه؛ انتبه للقاعدة؛ الويل سواء كان وليا على مال 

اليتيم؛ أو على مال سفيه ال ميلك التربع وال اإلسقاط؛ ألن هذا ليس من حظ اليتيم أو السفيه؛ وقد 



))؛ وهلذا املسألة مشكلة من الناحية  وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن تعاىل: (( قال اهللا

املالية على قول من يقول: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الويل مطلقا؛ أليش؟ ألن الويل ال ميلك العفو 

الدين الذي  عما استحقته موليته، أفهمتم؟ أما إذا كان األب فاألب فيه خالف؛ هل ميلك إسقاط

لولده؟ أو ال ميلكه؟ فمن أهل العلم من قال: ميلكه إسقاط الدين الذي لولده؛ ومنهم من قال ال ميلكه؛ 

فله أن ميلك إسقاط الدين له من والراجح أنه ميلك؛ ألنه إذا كان ميلك متلك العني الذي يف يد الولد 

علقها بالدين؛ فإذا كان ميلك يف أخذ املال باب أوىل؛ ألن تعلق نفس الولد باملال الذي بيده أقوى من ت

من هو عليه؛ وعلى هذا ال إشكال إذا قلنا بأن الذي بيده عقدة من بني يديه؛ فله أن يسقط دينه ع

النكاح هو األب؛ لكن سبق لنا أن هذا قول ضعيف وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة ألا مبنية على قول 

  مرجوح نعم.

   لدينظاهرها جواز العفو حىت مع الدين؛ يعين حىت ولو كان اإلنسان  )) فونإال أن يع اآلية قوله: ((

يف  لماء يف جواز تربع اإلنسان ؛ وهذه املسألة اختلف فيها أهل العلم؛ اختلف العفإنه جيوز أن يعفو

ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق؛ فاملشهور من مذهبنا مذهب احلنابلة أنه جيوز أن 

من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما مل حيجر عليه؛ فإن حجر عليه فإن بشيء تربع اإلنسان ي

التصرف منه كما هو ظاهر؛ واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال يصح تربعه بشيء من ماله مع الدين 

 ء من ماله املستغرق لتعلق حق الغرماء به؛ وقوله هو الصواب؛ وأنه ال جيوز لإلنسان أن يتربع بشي

 


